
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SUMMER OSAKA OCT-TZ-W21 

 

CODE: TZ05 Summer OsakaTakayama Shirakawago Kyoto 5Days 4Nights  
 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้)   
เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREAM LINER  B787 ทนัสมยั สดุ ๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

โปรโมช ัน่สดุคุม้ เร ิม่เพยีง 29,900 บาท พกันาโกยา่ 1คนื กฟิ ุ1คนื ยา่นคนัไซ 2คนื   
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ที่

น ัง่ 

หมายเหต ุ

6 - 10 ก.ค. 29,900  
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant 7,000 บาท 

7,500 35  

13 – 17 ก.ค. 29,900 7,500 35 เต็ม 

20 – 24 ก.ค. 29,900 7,500 35 เต็ม 

27 – 31 ก.ค. 29,900 7,500 35  

3 - 7ส.ค. 29,900 7,500 35  

10 – 14 ส.ค. 30,900 7,500 35  

17 - 21ส.ค. 29,900 7,500 35  

24 – 28 ส.ค. 29,900 7,500 35  

31 ส.ค. – 4 ก.ย. 29,900 7,500 35  
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7 - 11 ก.ย. 29,900 7,500 35  

14 – 18 ก.ย. 29,900 7,500 35  

21 – 25 ก.ย. 29,900 7,500 35 เต็ม 

28 ก.ย. – 2 ต.ค. 29,900 7,500 35  

5 – 9 ต.ค. 30,900 7,500 35 เต็ม 

12 – 16 ต.ค. 30,900 7,500 35 เต็ม 

19 – 23 ต.ค.  32,900 7,500 35  

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - นาโกยา่                    

06.00น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์7
สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298 
 (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่)  
16.15น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศลุกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋ำเรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิส่วนตัว จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศ 
เดนิทำงสูน่าโกยา่ เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุใน “ภมูภิาคชูบ”ุ ซึง่อยูต่รงกลำงของประเทศญีปุ่่ น บรเิวณรอบๆนำโกยำ่มี
แหล่งผลติสนิคำ้กำรเกษตร ปศุสัตว ์และประมงทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น อกีทัง้ยังเป็นเมอืงอตุสำหกรรม โดยมฐีำน
กำรผลติรถยนต,์ ยำนอวกำศ, เครือ่งจักร,เซรำมกิฯลฯ (อสิระอาหารเย็น ณ จดุพกัรถ )  

ทีพ่กั: APA Hotel Nagoya Sakae หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง นาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ – Little Kyoto - กฟิุ                                 
อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (1)  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่
หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิ 
และยังไดรั้บเลอืกจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวำคม 1995 
บำ้นสไตล์กัสโชสึคุร ิจะมีควำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 เมตร 
โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะที่ตกหนักในชว่งฤดูหนำวไดด้ ีและรูปร่ำง

ของหลังคำเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมูบ่ำ้นสไตล์ นี้วำ่ “กสัโช” และมผีูค้นจำก

ทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 คน  
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) อาหารแบบ Japanese set  
บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวน

ผูว้่ำแห่งเมอืงทำคำยำม่ำ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยูอ่ำศัยของผูว้่ำรำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกว่ำ 
176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุตระกลูกกุำวำ ในสมยัเอโดะ จำกนัน้น ำทำ่นเดมิชม หมูบ่า้น 
LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บำ้นเก่ำแก่สมัยเอโดะกว่ำ 300 ปี
กอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภำพเดมิไดเ้ป็นอยำ่งด ีอสิระใหท้กุทำ่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภำพเมอืงเกำ่ซึง่
เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนโบรำณ และรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติและจ ำหน่ำย
เหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ 
ซำรโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืวำ่เป็นสญัลักษณ์หนึง่
ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกับ
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โชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ทำ่นยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนม
ของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงกฟิุ (Gifu) น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า (3)   หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่ธรรมชาต  ิเพื่อ
สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่า
น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่   

ทีพ่กั: GIFU GRAND HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม กฟิุ – เกยีวโต – วดัคโึยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ – ชนิไซบาช ิ       อาหารเชา้,เทีย่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (4) 
                  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่กยีวโต (ใชเ้วลำเดนิทำ 2-3ชม.) เมอืงหลวงเกำ่แกข่อง

ญี่ปุ่ นซึง่มำมอีำยุยำวนำนกว่ำ 1,000 ปี ซึง่ใน อดตี มคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้น
ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง  เดนิทำงถงึเกยีวโต น าชมวดัคโิยมสิ ึ
หรอื วดัน า้ใส ทีต่ดิรอบสุดทำ้ยของกำรประกวด1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค
ใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่ำแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขำฮงิำชยิำม่ำ และมที่อนซุงวำง
เรยีงซอ้นกันตำมแนวนอนตัง้จำกพืน้ดนิขึน้มำรองรับระเบยีงของตัววหิำรใหญ่ ซึง่
ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีำรเขำ้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วัดนีม้อีำยเุกำ่แกย่ิง่กวำ่กรงุเกยีว

โต กวำ่ 1,200 ปี มำแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐำนของเทพเอปิส ึเทพเจำ้แหง่ควำมร ่ำรวย 
มัง่คั่ง , นมสักำรพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จำกระเบยีงแหง่นี้สำมำรถถำ่ยภำพ ณ 
จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงำม พรอ้ม
กบัวหิำรของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้ำศักดิส์ทิธิส์ำมสำยอนัเกดิขึน้จำกธรรมชำตทิี่
ไหลมำจำกเทือกเขำ โดยเชื่อว่ำ สำยแรก รวย  สำยสอง สวย-หล่อ สำยสำม 
แข็งแรง  จำกนัน้เดนิตำมทำง สัมผัสกับรำ้นคำ้ญี่ปุ่ นตบแต่งตำมสมัยเอโดะ และ 
เลือกซือ้สนิคำ้พื้นเมอืง ที่ระลกึ เกีย่วกับญี่ปุ่ นขนำนแท ้อำท ิขนมโมจ ิที่ข ึน้ชือ่
ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เป็นตน้ก ำเนิด กระจำยขำยไปยังภูมภิำคต่ำงๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ดว้ย
แป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพเิศษ กับไสถ้ั่วแดงขนำนแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตรอ
เบอรร์ี ่ช็อกโกแลต ฯลฯ กมิจ ิญี่ปุ่ นหลำกสสีัน ทีม่ำจำกธรรมชำต ิส ำหรับคนที่
ชอบทำนกับขำ้วตม้ อำท ิแตงกวำดอง หัวไชเทำ้ มะเขอืยำว ฯลฯ, ชำเกยีวโต ที่
ข ึน้ชือ่ไม่แพ ้จังหวัดชชิโูอกะ ทีช่ว่ยลดโคเลสเตอรอลชว่ยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง 
ขอ้มูลจำกรำยกำรเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูม ินวรัตน์, ตุ๊กตำเกียวโต 
สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่ น คือ เกอชิำ สตรทีี่บรกิำรควำมรืน่เรงิของชำว
อำทติยอ์ุทัยมำแต่ชำ้นำนจนถงึปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตำเกยีวโตซึง่แต่งกำย
ดว้ยชดุกโิมโนประจ ำชำตอิยำ่งเต็มรปูแบบซึง่ควรคำ่แกเ่ป็นของฝำกของทีร่ะลกึใน
รำคำย่อมเยำ สูงประมำณ 1 ฟุต (ประมำณ 1000 เยน) , พัดญี่ปุ่ น ซึง่ เป็นศลิปะที่ละเอยีดอ่อน ประณีตในกำร
ประดษิฐ ์จำกHANDMADE ซึง่มหีลำกส ีหลำยสไตล ์ทัง้รำ้น อันสวยงำม ตระกำรตำ, ผำ้และกระดำษญีปุ่่ น ทีน่ยิม
น ำมำห่อของขวัญ ในโอกำสพเิศษต่ำงๆ อันเป็นศลิปะพเิศษ ซึง่มเีฉพำะในญี่ปุ่ น
เท่ำนัน้ ทีป่ระณีตบรรจง เป็นพเิศษ, เครือ่งเซรำมคิ ญีปุ่่ น ทัง้กำน ้ำชำ อสิระใหท้่ำน
ไดถ้ำ่ยรปู ซือ้ของฝำก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิ อนิาร ิ ชม เสาโทรอิ ิ ซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกวำ่รอ้ยตน้ทอดตวัยำวตำมเสน้ทำงของไหลเ่ขำ
ลดหลั่นกนับนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ ซำยรู ิ นำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอ
พรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอซากา้ ให ้
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ทำ่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ย
รำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำยหลำกหลำยชนดิและไมค่วรพลำดชอ้ปป้ิงที่
รา้นดองกี ้ และมตัสโุมโตค้โิยช ิ รำ้นคำ้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลำยทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกำสไปญีปุ่่ น เพือ่ให ้
ทำ่นไดช้อ้ปป้ิงอยำ่งเต็มทีอ่สิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
จนถงึเวลำนัดหมำยน ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่กัยา่นคนัไซ 

 ทีพ่กั: ยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่ อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option ยนูเิวอรแ์ซล เจแปน  อาหารเชา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (6) อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง หรอื
 ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้บตัรยูนเิวอรแ์ซล เจแปน (กรณีส ัง่ซื้อกบับรษิทัท่านละ 3,000 บาท ไม่รวมคา่รถไฟ
เดนิทาง) **ปรบัราคาเนือ่งจากเงนิเยนขึน้ 

- ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทำ้ทำยกับเครื่องเล่นหลำกหลำยชนิดตื่นเตน้ระทึกใจจำกหนังดังที่ท่ำนชื่น
ชอบ  เชน่ ฉำกเพลงิไหมจ้ำกเรือ่ง “แบ็คดรำฟท”์ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสำรจ์ำกเรือ่ง“จูรำสสคิพำรค์” น่ังเรอื
เพื่อพบกับควำมน่ำสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตุกำรณ์จรงิกับ “จอว์” ใชทุ้นสรำ้งมหำศำลกว่ำ 1,500 ลำ้นเยน
(เฉพำะจอว)์  และสนุกสนำนไปกบัเครือ่งเล่นภำคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่ำนพสิจูน์ควำมมนัส ์พรอ้ม
ทัง้พบกับโซนตัวกำรต์ูนส ำหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิ
กับตัวกำรต์ูนสดุน่ำรักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่ำนพบกับโซนใหม่ล่ำสดุที่
จะเปิดตัวเมือ่วันที ่15 กรกฎำคมนี ้คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำกบับรรยำกำศทีจ่ ำลองมำจำกใน
เรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 

- เลอืกไปชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมค่ำรถไฟและไมม่รีถบสับรกิำร)เพือ่ใหท้ำ่นไดใ้ชเ้วลำชอ้ปป้ิง
อย่ำงคุม้ค่ำท่ำนจะไดพ้บกับรำ้นคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีงและรำ้นบูตคิหรูหรำดว้ยและตืน่ตำกับแฟชั่นอันทันสมัย เชญิท่ำน
สนุกสนำนกบักำร “เลอืกชมและซือ้” สนิคำ้มำกมำยในหำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดัง “ไดมำร”ู รำ้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และ “รำ้น 100 เยน” อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

- เลอืกอสิระเทีย่วเองดว้ยกำร “น่ังรถไฟ” ทำ่นจะไดส้มัผัสประสบกำรณ์กำรเดนิทำงไปยำ่นตำ่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์อง
โอซำกำ้ย่ำนดังที่เลอืกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กนิ เที่ยว ชอ้ป ไดแ้ก่ ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) , 
โดทงบรุ ิ(Dotonburi), นมับะ (Namba), Den Den Town 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั: ยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่ หรอืในแถบคนัไซ) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้ ปราสาทโอซากา้ – รงิกเุอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง      อาหารเชา้, เทีย่ง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืง
โอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมื่อปี  ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับได  เมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรอื
สว่นทีเ่รยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร 
Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด 
กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และถกูประกำศใหเ้ป็นสมบตัขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจบุนัสงู 55 
เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำท และหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ำม
สวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของเมืองโอซำกำ้ไดอ้ย่ำง
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ชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน  (ชมและถำ่ยรปูบรเิวณ
ดำ้นนอก) 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
       เมนพูเิศษ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ ซูช ิและอาหารหลากหลายชนดิ  แบบไมอ่ ัน้ 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ รงิกุ เอาทเ์ล็ท (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ
สนำมบนิคันไซ ใหท้่ำนเพลดิเพลินกับกำรเลือกซือ้สนิคำ้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดัง
หลำกหลำยและสนิคำ้ดีรำคำพิเศษ อำทิ เครื่องส ำอำง, เครื่องประดับ, เสื้อผำ้, 
กระเป๋ำ, รองเทำ้อุปกรณ์กฬีำ, เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และยังเป็นแหล่งรวมสนิคำ้แบรนด์
ญี่ ปุ่ น โ ก อิ น เ ต อ ร์ ม ำ ก ม ำ ย กั บ ค อ ล เ ล ค ชั่ น เ สื้ อ ผ ้ ำ ล่ ำ สุ ด
อำทิ MK,MichelKlein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯพรอ้มทั ้งเลือกซื้อ  
กระเป๋ำไฮโซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลือกดูเครื่องประดับ และ
น ำฬิ ก ำห รูอ ย่ ำ ง  Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯล ฯ  รวม ไป ถึ ง รอ ง เท ้ำ แฟ ชั่ น  Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคำ้ส ำห รับคุณหนู   Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำย ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการชอ้ปป้ิงอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั ** 
จนสมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงไป สนามบนิคนัไซ 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ297 
 (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 
23.55น.   เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดั
จำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ ช ำระเพิม่ทำ่นละ 1,500 บำท/ทีน่ั่ง 
*กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทำง15วัน
เทำ่นัน้* 
- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำยุ65ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตอ้งเชค็ทีว่ำ่งและอพัทีน่ั่ง ณ วนัเดนิทำงทีห่นำ้เคำนเ์ตอร(์คำ่ทีน่ั่ง+คำ่ด ำเนนิกำรของสำยกำรบนิประมำณ6,000++) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิ
ตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 700 บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,200 บำท 
- ซือ้น ้ำหนักเพิม่15กก. ช ำระเพิม่ 1,700 บำท/เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,200 บำท 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
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 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถูกสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ25ทำ่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 
3.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ,กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำร
กอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำยซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หำกเกดิสิง่ของสญูหำยอนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯแลว้ทำงบรษัิทฯจะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ
ทัง้หมด 
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พักโดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
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10.มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผู ้
มอี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12.กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินกำรจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน2ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำนเวลำ 
8.00น.ถงึเวลำ 18.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรม
กำรเดนิทำง 
 
 

 


